Informacja z obrad III sesji Rady Gminy
W dniu 21 grudnia 2018r. odbyła się III sesja Rady Gminy Rozdrażew. Zanim Rada przystąpiła
do głównego punktu obrad przyjęcia budżetu gminy na rok 2019 - podjęła 13 uchwał. Pierwszą z nich
znowelizowała tegoroczny budżet gminy zwiększając dochody i wydatki o kwotę 13.507,14 zł.
Do budżetu wprowadzono: zwiększone dofinansowanie przeznaczone na realizację przez gminę
projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w Powiecie Krotoszyńskim” (7.107,14zł) oraz ponadplanowe
dochody z najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Rozdrażewie, które przeznaczono na bieżące
pokrycie wydatków tej placówki (6.400zł). Jednocześnie zmniejszono dochody i wydatki budżetu, co
wynikło ze zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez GOPS świadczeń
wychowawczych (20.000zł) oraz urealnienia kwoty wydatków w związku z rezygnacją z zaciągnięcia
pożyczki (1.000.000zł). W ramach przesunięć wydatków m.in. zwiększono środki zabezpieczone
na konserwację oświetlenia ulicznego (5.000zł).
Jednocześnie dokonano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2018-2025
w oparciu o zmiany dochodów, wydatków wynikające z nowelizacji budżetu. Dostosowano też limity
na przedsięwzięcia zawarte w projekcie budżetu na 2019r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy na lata 2019-2025.
Kolejna z uchwał dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krotoszyńskiemu
w 2019r. Przewiduje ona udzielenie dotacji na:
- kontynuację budowy ścieżki pieszo-rowerowej Dzielice - Rozdrażew - do kwoty 420.000zł,
- remont chodnika w Nowej Wsi - 50.000zł,
- kontynuację poszerzenia drogi Rozdrażewek-Różopole - 70.000zł,
- wspólną realizację na terenie gminy „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu
Powiatu Krotoszyńskiego” - do 25.000zł (dotacja umożliwi wzorem lat 2017-2018 pokrycie kosztów
odbioru od mieszkańców i utylizacji eternitu),
- działalność Ośrodka Interwencji Kryzysowej - 10.199zł,
- dowóz na zajęcia Warsztatów Terapii Zajęciowej niepełnosprawnych uczestników z terenu gminy
- 3.000zł.
W trakcie sesji Rada przyjęła założenia dwóch programów profilaktycznych na rok 2019:
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
Realizując wymagania ustawowe środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
(57.000zł) przeznaczono na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii,
szczególnie profilaktykę. Programy przewidują kontynuację realizowanych zadań m.in.: organizację
aktywnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączoną z realizacją działań profilaktycznych,
półkolonii, zajęć sportowych, pokrycie kosztów badań osób uzależnionych, funkcjonowanie punktu
konsultacyjnego oraz wsparcie działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Programy bazują
na wynikach diagnozy problemów społecznych na terenie gminy przeprowadzonej wśród młodzieży
szkolnej i osób dorosłych.
Następną uchwałą Rada przyjęła projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
ścieków. Obowiązek przyjęcia nowego regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
nałożyła nowelizacja ustaw o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
oraz Prawo wodne. Ostateczne uchwalenie regulaminu wymaga uzyskania opinii Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie we Wrocławiu.
Projekt regulaminu określa m.in.: zakres świadczonych usług, warunki i tryb zawierania umów
z odbiorcami usług, sposób rozliczeń i warunki przyłączania do sieci, standardy obsługi odbiorców,
parametry dostarczanej wody i wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej ścieków, a także warunki
dostarczania wody na cele przeciwpożarowe.
Kolejne przyjęte dwie uchwały wynikają z wdrażanego rządowego programu „Posiłek w szkole
i w domu” na lata 2019-2023. W celu kontynuacji pomocy w formie posiłków wydawanych
w przedszkolach i szkołach dla dzieci i uczniów z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji
materialnej Rada zwiększyła kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania wsparcia. do 150%
tzw. kryterium ustawowego. Oznacza, to że pomoc w postaci dożywiania dzieci będzie możliwa w
przypadku osiągania dochodu na osobę w rodzinie w wysokości do 792 zł miesięcznie. Drugą uchwałą
Rada przyjęła program osłonowy, który umożliwi kontynuację dożywania dzieci i uczniów
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mimo nie spełnienia kryterium dochodowego. Pomoc

w postaci posiłku jest wówczas udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola, a liczba dzieci
i uczniów objętych tą pomocą nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach
i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym, spełniających kryterium
dochodowe.
Wypełniając przepisy ustawy Prawo energetyczne Rada przyjęła Projekt założeń do planu
zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rozdrażew na lata
2018-2033. Opracowanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Gminy oraz
wskazanie zmiany zapotrzebowania na energię, między innymi poprzez realizację przedsięwzięć
racjonalizujących zużycie poszczególnych nośników energii przez odbiorców. Projekt założeń
obejmuje m.in.: ocenę stanu aktualnego zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną, paliwa
gazowe, przewidywane zmiany zapotrzebowania, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie w/w
źródeł, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii oraz
zakres współpracy z innymi gminami.
Realizując zapis uchwały w sprawie ustanowienia, zasad nadawania i wręczania oraz noszenia
Odznaki Honorowej Gminy Rozdrażew, Rada dokonała wyboru członków Komisji Odznaki
Honorowej Gminy Rozdrażew na okres nowej kadencji w osobach: Jolanta Adamiak, Roman
Przepiórkowski i Jerzy Juskowiak. Podjęła też uchwałę w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej.
W związku z zawiązaniem się klubów radnych skład Komisji Rewizyjnej poszerzono
o przedstawicieli Klubów: „Trójka” - Pawła Pawlaka i „Razem dla Gminy” - Roberta Juskowiaka.
W trakcie sesji dokonano zmiany uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do dostępnych sposobów uiszczania opłat
za gospodarowanie odpadami: przelewem i gotówką Rada wprowadziła możliwość uiszczania opłat
przy użyciu terminala płatniczego w kasie Urzędu Gminy.
Zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych w związku z nowym budżetem gminy
przyjęta została Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2019-2025. Określa ona m.in.:
przewidywane dochody gminy, wydatki z podziałem na inwestycyjne i związane z bieżącym
funkcjonowaniem gminy oraz kwoty przypadające na spłatę pożyczek. Ponadto zawiera zestawienie
planowanych przedsięwzięć, których czas realizacji wykracza poza rok 2019.
Kulminacyjnym punktem sesji było przyjęcie budżetu gminy na rok 2019. Po przedstawieniu
założeń projektu budżetu przez Wójta radni zapoznali się z pozytywną opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej. Następnie, w głosowaniu, akceptację Rady uzyskała autopoprawka zgłoszona przez
Wójta. Przyjęty przez Radę Gminy większością głosów budżet na rok 2019 zakłada dochody
w wysokości 21.225.258zł oraz wydatki na poziomie 22.147.245zł.
Głównymi składnikami strony dochodowej przyszłorocznego budżetu będą:
- dotacje celowe z budżetu na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych ustawami - 5.549.304 zł (większość na realizację świadczeń rodzinnych i wychowawczych)
- subwencja oświatowa na funkcjonowanie szkół - 4.927.414 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.489.101 zł,
- podatki i opłaty pobierane bezpośrednio przez gminę, wśród których najwyższe wpływy zapewniają:
podatek rolny - 1.244.412zł, podatek od nieruchomości - 1.119.203zł i podatek od środków
transportowych - 197.320zł,
- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.638.101 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 632.987 zł,
- odpłatności za zrzut ścieków - 392.170 zł,
- dotacja z budżetu państwa na realizację wychowania przedszkolnego - 189.405 zł,
- dochody gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz czynszów za najem
i dzierżawę mienia komunalnego - 185.121zł.
Natomiast po stronie wydatkowej działy budżetu przedstawiają się następująco:
Rolnictwo i łowiectwo - 352.300zł (utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, wymiana zbiornika
na wodę w miejscowości Dzielice, odpis na izbę rolniczą, utylizacja padłych zwierząt, konkurs
ogrodów),
Transport i łączność - 1.965.689zł (utrzymanie i remonty dróg, przebudowy dróg w Wykach,
Dąbrowie, Maciejewie i ul. Dworcowej w Rozdrażewie, dofinansowanie do inwestycji przy drogach
powiatowych),

Gospodarka mieszkaniowa - 115.375zł (utrzymanie i remonty budynków komunalnych, obsługa
nieruchomości gminnych),
Działalność usługowa - 56.720zł (koszty przygotowania planu miejscowego - teren pod Przedszkole,
zmiany studium i przygotowania decyzji o warunkach zabudowy),
Administracja publiczna - 2.997.822zł (koszty funkcjonowania Rady Gminy, Urzędu Gminy, Urzędu
Stanu Cywilnego, Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli, obsługi oczyszczalni ścieków, promocji
gminy, przygotowania obchodów 750-lecia Rozdrażewa, diety sołtysów, składki do stowarzyszeń
i związków gmin),
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 384.011zł (utrzymanie jednostek OSP,
ich sprzętu, obiektów oraz koszty zarządzania kryzysowego),
Obsługa długu publicznego - 63.480zł (odsetki od spłacanych pożyczek),
Różne rozliczenia – 189.000zł (rezerwy: ogólna i celowe),
Oświata i wychowanie - 7.008.372zł (koszty utrzymania szkół, przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych, dowozu uczniów oraz wymiany okien w budynku szkolnym w Nowej Wsi, adaptacji
placówek filialnych, dokumentacji budowy przedszkola w Rozdrażewie i sali sportowej
w Nowej Wsi),
Ochrona zdrowia - 57.000zł (realizacja programów profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii),
Pomoc społeczna - 452.217zł (różne formy pomocy społecznej oraz koszty funkcjonowania
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 13.965zł (realizacja projektu usług społecznych
i zdrowotnych, dotacja do Warsztatów Terapii Zajęciowej),
Edukacyjna opieka wychowawcza - 190.767zł (funkcjonowanie świetlicy szkolnej),
Rodzina - 5.515.381zł (realizacja programu 500plus oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych),
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.119.037zł (koszty funkcjonowania oczyszczalni
ścieków wraz z rozbudową o zbiornik na ścieki, systemu gospodarki odpadami, utrzymania czystości
i zieleni na terenach publicznych, monitoringu zrekultywowanego wysypiska odpadów, utrzymania
bezpańskich zwierząt, oświetlenia ulic i dróg z nakładami na rozbudowę oświetlenia drogowego
w miejscowościach Rozdrażewek, Budy, Dębowiec, wyposażenia ekipy technicznej),
Kultura - 488.244zł (koszty organizacji wydarzeń kulturalnych, utrzymania Biblioteki Publicznej,
świetlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w Dzielicach),
Kultura fizyczna - 176.827zł (koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji, wyposażenia
placu zabaw w Budach, zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Henrykowie, dotacji dla klubów
sportowych i stowarzyszeń).

